Vedtekter SiA Barnehage
§1

Eierforhold

Hokus Pokus barnehagene eies og drives av Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Barnehagenes øverste organ
er SiA’s styre. Barnehagene drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

§2

Formål

SiA’s barnehager er en del av velferdstilbudet for studentene i Kristiansand og Grimstad og barnehagene skal
bidra til SiA’s visjon om å gjøre Sørlandet til landets beste studiested.
I tråd med formålet i Lov om barnehager skal barnehagene i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen
skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og
naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset
alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til
trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen
skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§3

Barns og foreldres medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter
skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Saker
av viktighet skal forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget j.fr. barnehageloven § 4.
Foreldreråd og FAU
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen og skal fremme fellesinteresser til
foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt
barnehagemiljø.
Foreldrerådet velger representanter til Samarbeidsutvalget. Foreldrerepresentantene med
vararepresentanter danner foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU.
Samarbeidsutvalg (SU)
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Hver
barnehage har et samarbeidsutvalg bestående av:
2 representanter fra foreldrene
2 representanter fra de ansatte
2 representanter fra eier (SiA)
Minst en av foreldrerepresentantene bør være student.
Barnehagens leder er samarbeidsutvalgets sekretær.
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§4

Opptak

SiA’s barnehager deltar i samordnet opptaksprosess i kommunene i tråd med barnehageloven § 17 og
søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars hvert år. SiA’s barnehager tar forøvrig imot søknader hele året.
Opptakskrets
Studenter med medlemskap tilknyttet SiA prioriteres ved opptak, sekundært kan ansatte ved UiA og SiA tilbys
plass, uavhengig av barnets bostedskommune. Ved ledig kapasitet kan andre søkere tildeles plass, uavhengig av
bostedskommune.
Opptakskriterier i prioritert rekkefølge
1.

Barn med rett til plass etter barnehageloven § 18
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig
vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har
rett til prioritet ved opptak i barnehage.
Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språkog talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn
ved opptak. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 13 har rett til prioritet ved opptak uavhengig av
søknadstidspunkt og alder.
Dokumentasjonskrav:
Språk og talevansker: erklæring fra Pedagogisk Psykologisk tjeneste
Sykdom eller funksjonshemming: erklæring fra lege eller spesialist
Forebyggende barnevern: Barn det er fattet vedtak for etter lov om barneverntjenester § 4-12 og 4-4
annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage.
Dokumentasjonskrav: Erklæring fra barneverntjenesten.

2. Familie med alvorlig sykdom
Med sykdom forstås her alvorlig, varig sykdom/funksjonshemming hos barnets foreldre/søsken.
Dokumentasjonskrav: Erklæring fra lege eller spesialist
3. Søskenprioritet. Gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i.
4. Overflytting. Gjelder overflytting mellom SiA’s barnehager.
Gruppesammensetning
Ved tildeling av barnehageplass kan det tas hensyn til den eksisterende barnegruppe for å sikre en
hensiktsmessig gruppesammensetning. Om nødvendig kan ikke-prioriterte søkere gis plass for å oppnå dette.
§5

Opptaksperiode

Barnehageåret starter 1. august og plasser tildeles til nytt barnehageår. Plassen beholdes til det året barnet
begynner på skolen forutsatt at vilkårene for kontrakt er innfridd. Foreldre som har barnehageplass og ønsker å
beholde denne i kommende barnehageår, må gi barnehagen opplysninger om sine studieforhold eller
arbeidsforhold innen 15. februar.

§6

Oppsigelse av plass

Foreldre kan si opp tildelt barnehageplass med en måneds varsel regnet fra den første i måneden. Oppsigelse
skal skje skriftlig til barnehagens leder. Ved oppsigelse senere enn 1. april må det betales for plassen ut
barnehageåret (t.o.m. juni).
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Misligholdt betaling eller avbrudd i studie- eller ansattstatus vil kunne medføre tap av plass uten hinder av
oppsigelsestid.

§7

Endring av plass

Søknad om endring av plass rettes skriftlig til barnehagens leder. Ønskene tas hensyn til i størst mulig grad,
men kan ikke alltid innfris.
§8

Foreldrebetaling

Betalingssatser og søskenmoderasjon følger de kommunale satsene. Betaling for kost kommer i tillegg.
Foreldrebetalingen kan avvikes i tråd med Forskrift om foreldrebetaling.

§9

Åpningstider

Barnehagene har minimum åpningstid fra kl. 07.30 – 16.30, se opptaksportal og nettsider.
Samarbeidsutvalget kan avgjøre annen åpningstid i spesielle tilfeller.
SiA kan for den enkelte barnehage justere åpnings- og oppholdstider noe for å imøtekomme brukernes behov.
Endring av åpningstid må være innenfor rammen av ti timer. Forslag til endrende åpningstider skal behandles i
barnehagens samarbeidsutvalg før justering.
Barnehagens åpningstid skal respekteres, ekstrakostnader som barnehagen blir påført som følge av for sen
henting kan belastes foresatte.
SiA’s barnehager har kommunenes godkjenning for nattåpent tilbud.
Barnehagene er stengt
−
−
−

§ 10

5 dager til planlegging per barnehageår.
Fellesferie uke 28, 29 og 30.
Lørdager, offentlige høytids-/helligdager, julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Personale og bemanning

Barnehagene har bemanning og pedagogisk ledelse i tråd med Lov om barnehager.
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13 og barnehageloven.
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i
barnehageloven.
Alle som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest.

§ 11

Leke- og oppholdsareal

SiA’s barnehager følger departementets veiledende arealnorm som innendørs er 4 kvadratmeter
per barn over 3 år og 5,3 kvadratmeter per barn under 3 år. Utearealet er om lag seks ganger så stort som leke
og oppholdsarealet inne.

§ 12

Internkontroll

Barnehagen følger Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt Forskrift om systematisk
helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
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Barnehagen følger SiA’s system for dokumentasjon i forbindelse med internkontroll og utarbeider egne rutiner
for sin virksomhet.

§ 13

Endringer.

Vedtektene kan endres av SiA’s styre. Barnehagens samarbeidsutvalg skal på forhånd uttale seg om
endringsforslaget. Samarbeidsutvalget skal be om foreldrerådets syn i saker som anses særlig viktig for
foreldrene.
Vedtektene oppdateres slik at de til enhver tid er i samsvar med overordnet lov- og regelverk. Slike endringer
gjøres uten forutgående styrebehandling.

Vedtektene ble sist endret av styret i SiA 11.02.21
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